PUBLICERAD PROGRAMANALYS

Datum för publicering: 2021-09-02
Programanalys har genomförts och publicerats av programledare.
Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av
Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen för
utbildningsadministration vid Studentcentrum.
Läkemedelsanalys - Kandidatprogram i kemi, 180 hp
Programledare: Maria Rova

Grunddata från Ladok

Programdata

Programkod:

Antal registrerade på program[1]:
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Studietakt:
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6

Antal studenter med pågående programstudier[2]: 6
Antal besvarade läsårsvärderingar[3]:

0

Programvärdering
Sammanställning av studenternas värdering

Fördelningen av svaren för de enskilda frågorna visas inte på grund av att antalet besvarade
programvärderingar är lägre än 25% av antalet studenter med pågående programstudier.

1. Jag bedömer att programmets kurser är relevanta i
förhållande till programmets examensmål.
A.
B.
C.
D.
E.

I mycket hög utsträckning
I hög utsträckning
I viss utsträckning
I endast ringa utsträckning/inte alls
Vet ej

2. Kursernas inbördes ordning är väl avvägd i förhållande
till programmets examensmål.
A.
B.
C.
D.
E.

I mycket hög utsträckning
I hög utsträckning
I viss utsträckning
I endast ringa utsträckning/inte alls
Vet ej

3. Jag var väl förberedd inför att genomföra det avslutande
självständiga arbetet i form av uppsats eller
examensarbete
A.
B.
C.
D.
E.

I mycket hög utsträckning
I hög utsträckning
I viss utsträckning
I endast ringa utsträckning/inte alls
Vet ej

4. Jag har under utbildningen utmanats i mitt tankesätt och
ställts inför intellektuella utmaningar
A.
B.
C.
D.
E.

I mycket hög utsträckning
I hög utsträckning
I viss utsträckning
I endast ringa utsträckning/inte alls
Vet ej

5. Studierna under utbildningen har utvecklat sådana
kompetenser jag förväntar mig få användning för i mitt
kommande yrkesliv
A.
B.
C.
D.
E.

I mycket hög utsträckning
I hög utsträckning
I viss utsträckning
I endast ringa utsträckning/inte alls
Vet ej

6. Jag rekommenderar det här programmet till andra
A.
B.
C.
D.
E.

I mycket hög utsträckning
I hög utsträckning
I viss utsträckning
I endast ringa utsträckning/inte alls
Vet ej

Sammanfattning av studenternas värderingar baserat på enkätfrågor,
fritextkommentarer och eventuellt andra underlag.
Ingen student besvarade enkäten inom utsatt tid. Två svar inkom senare, det ena i form av
enkäten och det andra som fritext.
I det enkätsvar som inkom anger studenten "I mycket hög utsträckning" på fråga 3, "I hög
utsräckning" på fråga 1 samt 4-6 och "I viss utsträckning" på fråga 2.
Båda studenterna svarade på en fråga om vad som varit bra med programmet. Följande
angavs: Breda kemikunskaper, lära om labbsäkerhet, praktiska moment, projektkurser som
tillåter självständigt labbarbete själv/i grupp, rapportskrivande, tillgång till valfria kurser, bra
lärare/professorer, tillgång till både praktik och examensarbete, kontakt med lärare, att vi har
fått mycket tid på labbet, jag tycker att kurserna på a- och b-nivå har gett en bra grund,
förslagen på valbara kurser har varit bra.
Båda studenterna svarade på en fråga om vad som kan förbättras med programmet. Följande
angavs: fler tillfällen att träna på att presentera, Organisk kemi på c-nivå, fler studiebesök
och gästföreläsningar, en kurs med inriktning läkemedel och kroppen, 15hp Mattekursen
enda kurs som upplevdes helt negativt, kändes onödigt för programmets utbildningssyfte dock statistikdelen upplevdes som värdefullt/positivt, lite mer utbildning inom
hållbarutveckling och miljö, fler studiebesök hos företag och besök av kemister för att få lite
bättre förståelse om den kommande arbetslivet/skapar kontakter.

Programledarens sammanfattande analys.
Programmet startade ht-18, det är således de första studenterna som gått igenom hela
utbildningen som svarat nu. Utbildningen har till stor del bestått av redan befintliga kurser
men ockå ett par helt nya: en B-kurs i organisk kemi samt huvuddelen av den profilerande
femte terminen. På det hela taget har utbildningen fungerat bra och studenternas svar tyder
på att de är nöjda med programmet. Ett par saker som lyfts fram som positiva är den breda
grunden i kemi som inleder utbildningen samt innehållet av laborationer. Till det senare har
de två nya kurserna starkt bidragit. Bland förslag till förbättringar nämns mer kontakter med
yrkeslivet, bland annat i form av studiebesök. Det är en viktig punkt som vore önskvärd att
utveckla.

Förslag till förändringar.
Ett arbete med att skapa ett kontaktnät med företag har påbörjats. Det vore önskvärt att det
kunde intensifieras.
1 Registrerad på program aktuell kull, ej gjort avbrott, ej gjort uppehåll och registrering på kurs vid Kau

innevarande termin.
2 Antalet studenter som inte klickat i "nej" - "jag är inte student på ovanstående program innevarande

läsår" i värderingen.
3 Antalet studenter som besvarat minst 1 fråga eller skrivit i fritextfält.

